
 

  "ְלדֹורֹות"                                          
  ואה החיים בישראלסיפוריהם של ניצולי הש                               

  ת  השואה/שאלון  לרישום קורות  ניצול                       
  

  .כרון ובהנחלתו לדורות הבאיםאיסוף סיפוריהם של ניצולי השואה הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר בשימור הזי

בעזרת מידע זה אפשר יהיה להכיר את  .לבני הדורות הבאיםוהמידע על קורותיהם של הניצולים חיוני מאוד לחוקרים , לכן

מחקרית , לסיפור האישי שלכם יש חשיבות לאומית.  של תקופת השואה את התמונה הרחבהים המרכיבהסיפורים הפרטיים

  il.gov.ledorot.wwwשכתובתו רים יעלה לאתר אינטרנט מיוחד אוסף הסיפו. וחינוכית

  .אנו מודים לך מראש על הנכונות לשיתוף הפעולה

 

  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  צודיקוב :שם משפחה   חיה:שם פרטי

    

  בתקופתההשואה ופרטים אישיים לפני                                   
   במקומות המסומנים)גם בלועזית(                         יש לרשום שמות ומקומות באותיות בדפוס 

      לונקה    :  המלחמה או בתקופתהשם משפחה לפני  Lonke בלועזית   לונקה: נעוריםשם
                                                                                    
:       מין  :לידה תאריך   חיה:המלחמה או בתקופתה שם פרטי לפני Haya בלועזית

נ/    ז   17.3.1937                                                                                                  
 
  קובנה  ):מחוז, ישוב( מקום לידה Kovna בלועזית   ליטא:ארץ לידה

                                                                                                   
   יעקב:של האב שם פרטי   רחל שפירא:שם פרטי ושם נעורים של האם

   
  ):  נשואה לפני המלחמה/יתה נשו/אם היה( הבעל/שם פרטי של האישה  :  של האישה שם נעורים

   
                             קובנה:      לפני המלחמה  מקום מגורים קבוע Kovna בלועזית   ליטא:ארץ המגורים

                                                         
 

  : לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה   :המלחמהמקצוע לפני   :   או בתנועהחבר בארגון
                                    

  רוסיה, יקוטיה  ):  ארץ, מחוז, ישוב( מקומות מגורים בתקופת המלחמה
                                       

                                                                           
       ?  אילו ומתי? האם היית בגטאות

                                                                                                                                                      
  ?      אילו ומתי? האם היית במחנות

                                                                                                                                                                      

  :  תאריך השחרור                                                                    יקוטיה:     מקום  השחרור
  

  ?שם המחנה? האם שהית במחנה עקורים   ?)ציין מקום(חזרת לאחר השחרור /לאן עברת
  סברדלובסק 

  וינה :בדרך לארץ מחנות/מקומות  1972 :עליה שנת  :)אם עלה בדרך הים (שם האנייה
     
  

http://www.ledorot.gov.il/


 

  י על קורותיך לפני המלחמה /נא ספרא
  נא לכתוב בגוף ראשון                                :)וןחברות בארג, עבודה, ילדות ולימודים, סביבה, משפחה: ציוני דרך(

סבא . אבא היה בעל חנות פרוות ואמא לא עבדה. סבא וסבתא, אח,  הוריי- למשפחה בת חמש נפשות,  בקובנה1937נולדתי בשנת 
ללא גילויי , ם היו ליטאיםמרבית השכני. ללא חוסרים כלשהם, המצב הכלכלי בבית היה טוב. סבתא לא עבדה, היה חייט ידוע ומוכר
  .אנטישמיות מצידם

  
  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

פעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, מעצר וגירוש: ציוני דרך(
לא יהודי / יהודיארגון/האם אדם ,לחימה/התנגדות/השתתפות בבריחה, פרטיזנים/מחתרת/תנועות נוער/ביודנראט

   ):ועצותמאווקואציה למרכז ברית ה/פינוי, בכפייההגירה /בריחה;  להצלתךבאופן משמעותיסייע 
בדרך עברנו . וגורשנו מליטא,  הוצאנו מהבית יחד עם משפחות יהודיות אחרותהוריי ואחי, אני, עם כניסת הגרמנים, 1941ביוני 

בדרך עברנו תחנות שבהן הסתתרנו . עם מגורשים נוספים, ר כך המשכנו ליקוטיהאח. במחוז אלטאיי ושם נשארנו כשנה בקולחוז
שם . עד כניסתנו ממש לאוקיינוס הקרח, נאלצנו לשוט על נהר הלנה. כל המסלול נעשה ברגל או ברכבת. יומיים או מספר ימים, יום

הם . י זוג יקוטים"נאספנו ע, ד בכוחות אחרוניםהצלחנו לשרו. והושארנו שם למוות, י המלווים המקומיים"הרפסודה שלנו ננטשה ע
  . 1945 גרנו בבקתות בוץ עם חלונות מקרח עד סוף המלחמה בשנת ).אוהלים" (יורטות"עזרו לנו לבנות מאהל של 

  

   מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ י על קורותיך /נא ספרא
   ):עליה/ לההעפ, בריחה, חיים אחרי המלחמה, השחרור וחזרה הביתה: ציוני דרך(

בשנת . 1947שם נשארנו עד שנת . הגיע עם חברים במטוס קטן ואסף אותנו ליקוטיה, שנשאר בליטא, בתום המלחמה סבא שלי
  .התחתנתי והתחלתי לעבוד כמורה בבית ספר,סיימתי לימודים בגימנסיה.  חזרנו לקובנה1947
בזמן הזה .  השלטונות הסובייטים סירבו לתת אישור עליה שנה15במשך .  ביקשנו לראשונה לעלות לארץ וסורבנו1957בשנת 

  .נולדו לנו שני ילדים
  .נסענו דרך וינה. ועלינו לארץ עם ילדינו והוריי,  קיבלנו אישור עליה1972בינואר 

  
  י על חייך  בארץ/נא ספר

  ):'משך וכודורות ה/ משפחה, עילות ציבורית או תרבותיתפ, שירות צבאי, תעסוקה/ לימודים: ציוני דרך(
ל לפני העליה " שנה ובחו39-בארץ כ. מקצוע שבו אני עוסקת עד היום, למדתי באולפן והתחלתי לעבוד כמורה. השתכנו בבאר שבע

  . שנה15
  .ילדיי נשואים והקימו משפחות משלהם. הוריי ובעלי נפטרו

  

 


	                                          "לְדוֹרוֹת"
	                               סיפוריהם של ניצולי השואה החיים בישראל
	                       שאלון  לרישום קורות  ניצול/ת  השואה
	                                  פרטים אישיים לפני השואה ובתקופתה
	אנא ספר/י על קורותיך לפני המלחמה 



